На основу члана 55. став 2. Закона о здравственом осигурању („Службени гласник
РС”, бр. 107/05, 109/05 – исправка и 57/11),
Управни одбор Републичког фонда за здравствeно осигурање, на седници од
6. новембра 2012. године, донео је
П РА В И Л Н И К
о изменама и допунама Правилника о утврђивању цена материјала за дијализе које
*
се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања

Члан 1.
У Правилнику о утврђивању цена материјалаза дијализе које се обезбеђују из
средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС”, број 88/12) у члану
2, став 1, тачка А) „МАТЕРИЈАЛ СПЕЦИФИЧАН ЗА ХЕМОДИЈАЛИЗУ” у тачки 4.
„За хемодијафилтрацију:” редни број 1. мења се и гласи:
„Ред.
бр.

1.

Назив матерјала

Дијализатор, Синтетичко влакно,
high-flux 1.7 – 2.4 m2 стерилисан
без етиленоксида

Количина
по дијализи
1

Цена у дин. Цена у дин. Цена у дин. Цена у дин.
за површину за површину за површину за површину
1.7 m
1.8 m
2.1 m
2.4 m
1.890,00

3.121,20

1.933,20

3.186,00”

У тачки 4. после редног броја 5. додаје се редни број 6. који гласи:
„Ред.
бр.
6.

Назив матерјала
Линија за стерилни инфузат
(супституциона линија)

Количина
по дијализи

Цена у дин. Цена у дин. Цена у дин. Цена у дин.
за површину за површину за површину за површину
1.7 m
1.8 m
2.1 m
2.4 m

1

1.603,80 ”

Члан 2.
У члану 3. став 1. тачка А) „МАТЕРИЈАЛ СПЕЦИФИЧАН ЗА ПЕРИТОНЕУМСКЕ
ДИЈАЛИЗЕ”, у тачки 1. „За континуирану амбулаторну перитонеумску дијализу са 4 кесе
глукозног раствора од 2 l (CAPD 1A)” речи:
„*пуна цена 2.717,7 динара” замењују се
речима: „* У случају компликација (малфункција, инфекција, механичко оштећење), на
основу индикације лекара може се извршити превремена замена”.
Члан 3.
У члану 7. став 1. тачка А) мења се и гласи:
„А) Материјал специфичан за
хемодијализу по једној хемодијализи из члана 2. став 1. тач. 1 – 3. под редним бр. 1 – 3.
утврђује се у количинама датим у табелама.

*

Објављен у „Службеном гласнику РС“ број 41/13 ( од 10 маја 2013, ступио на снагу истог дана)

Материјал специфичан за хемодијализу по једној хемодијализи из члана 2. став 1.
тачка 4. под редним бр. 1 – 3. и редним бројем 6. утврђује се у количинама датим у
табелама.
Материјал специфичан за хемодијализу по једној хемодијализи из члана 2. став 1.
тач. 1 – 4. под редним бројем 4. концентрат дијализни, кисели са или без глукозе финалне
концентрације Na 138 – 140 mmol/L и опсега концентрације Ca 1,25 – 1,75 mmol/L утврђује
се у количини до 10 литара.
У тач. 1 – 4. уместо материјала под редним бр. 3. и 4. може да се испоручи
оригинално паковање Bicart Select које 720 g сувог бикарбоната, Select Cart 1200 g
натријум- хлорида и Select Bag 1 литар киселог дијализног концентрата, у количини једно
паковањеза једну дијализу.”
У ставу 1. тачка Б) „Материјал неопходан за рад апарата за хемодијализу” у тачки
1. „Средство за стерилизацију и декалцификацију” алинеја 1. мења се и гласи:
„за апарате марке ’Gambro’ Clin Cart A* –4 комада месечно, ClinCart C* до 15 комада
месечно и Dialox једно паковање од 10 литара на шест месеци.”
Члан 4.
У члану 8. став 1. тачка 2) „Остали материјал неопходан за кућну дијализу по једној
хемодијализи:” у алинеји пет речи: „1 комад месечно” замењује се речима: „3 комада
месечно”.
Члан 5.
По добијању сагласности министра надлежног за послове здравља овај правилник
ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
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